
   

1 

Przedszkole nr 5 w Sokółce 
Osiedle Centrum 18 

16-100 Sokółka 
tel. :85-711-25-39 
REGON:200415781 
e- mail: przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl 

www.przedszkole5.sokolka.blizej.info 

 
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES BADAŃ: 

WYMAGANIE 8: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

Raport opracowały: 

                 Lucyna Śliżewska 

                 Marta Drożdżewicz 

                 Martyna Kwiecień 

                 Agnieszka Gieniusz 

                 Agnieszka Puszko 

                 Magdalena Kułak 

                 Aneta Gardziejczyk 

                 Agnieszka Olechno 

                 Anna Klim 

                 Małgorzata Dębko 

                 Justyna Bajko 

                 Edyta Milczarska 

                 Magdalena Łukaszuk 

                 Martyna Klejbuk 

                 Agnieszka Januszko 

 

 

Sokółka 2021 

 

 

 



   

2 

Przedszkole nr 5 w Sokółce 
Osiedle Centrum 18 

16-100 Sokółka 
tel. :85-711-25-39 
REGON:200415781 
e- mail: przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl 

www.przedszkole5.sokolka.blizej.info 

 
SPIS TREŚCI 

 

I. Zakres ewaluacji 

II. Organizacja i przebieg ewaluacji 

III. Analiza ankiet i ich interpretacja 

IV. Wyniki i wnioski 

V. Załączniki 

 

I. ZAKRES EWALUACJI 

 

WYMAGANIE 8: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

Cel ewaluacji: 

Zbadanie, w jakim stopniu wnioski z badań wewnętrznych i zewnętrznych wpływają 

na jakość pracy przedszkola, w szczególności na jakość pracy nauczycieli. 

Pozyskanie wiedzy o użyteczności wniosków z prowadzonych badań zewnętrznych 

i wewnętrznych w doskonaleniu jakości pracy przedszkola. 

 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI 

Źródła badawcze: 

 rodzice 

 nauczyciele 

 

Metody i techniki badawcze: 

 badania ankietowe rodziców 

 badanie ankietowe nauczycieli 

 

Narzędzia badawcze: 

 kwestionariusz ankiety dla rodziców 

 kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

 

Pytania kluczowe: 
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WYMAGANIE 8: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

 W jaki sposób w przedszkolu analizuje się wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych? 

 Czy nauczyciele uwzględniają w swoich planach wnioski przyjęte do realizacji w wyniku 

prowadzonych badań wewnętrznych i zewnętrznych? 

 Czy nauczyciele w przedszkolu realizują plan ewaluacji wewnętrznej? 

 Jakie modyfikacje wprowadzono w przedszkolu w wyniku uwzględniania wniosków z analiz 

badań wewnętrznych i zewnętrznych? 

 W jaki sposób nauczyciele oceniają efekty pracy z dzieckiem? 

 W jaki sposób nauczyciele kontaktowali się z rodzicami? 

 Czy zapoznali się rodzice z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu (Statut Przedszkola, 

Plan Pracy Przedszkola, Program wychowania przedszkolnego, Procedura bezpieczeństwa w czasie 

pandemii i inne) ? 

 Czy rodzice zauważają zmiany w funkcjonowaniu placówki? 

  W jaki sposób rodzice są informowani o efektach  pracy z dzieckiem ? 

 

III. ANALIZA ANKIET I ICH INTERPRETACJA 

 

WYMAGANIE 8: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

1) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 

2) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. 

 

Ad.1) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 

 

W badaniu ankietowanych wzięło udział 18 nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu. 
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Nauczyciele udzielili odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. W jaki sposób w przedszkolu analizuje się wyniki badań wewnętrznych? 

 

Nauczyciele analizują wyniki badań wewnętrznych poprzez: 

 

a) poprzez ewaluację wewnętrzną (18 odpowiedzi), 

b) podczas posiedzenia rady pedagogicznej (15 odpowiedzi) 

c) przez nadzór pedagogiczny (11 odpowiedzi) 

d) przez analizę statystyczną (13 odpowiedzi) 

 

2.  W jaki sposób w przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych? 

 

  Nauczyciele analizują wyniki badań zewnętrznych: 

  a) w Planie Pracy Przedszkola (14 odpowiedzi) 

  b) podczas posiedzenia rady pedagogicznej (16 odpowiedzi) 

  c) poprzez nadzór pedagogiczny (10 odpowiedzi) 

 

3. Jaka jest częstotliwość prowadzonych badań wewnętrznych, określania ich wyników i 

wyciągania wniosków? 

  Z analizy ankiet wynika, 78% (15) nauczycieli odpowiedziało – raz w roku prowadzi  

  badania wewnętrzne , określa ich wyniki i wyciąga wnioski, 22% (4) nauczycieli   

  odpowiedziało – dwa razy w roku  prowadzi badania wewnętrzne, określa ich wyniki i  

  wyciąga wnioski. 

  a) raz w roku (15 odpowiedzi) 

  b) dwa razy w roku (4 odpowiedzi) 
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4. Czy w planowaniu pracy uwzględnia Pani wnioski przyjęte do realizacji w wyniku 

prowadzonych badań wewnętrznych i zewnętrznych? 

  100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, co, oznacza, że wszyscy nauczyciele  

  w planowaniu pracy uwzględniają wnioski przyjęte do realizacji w wyniku prowadzonych 

  badań wewnętrznych i zewnętrznych. 

5. Czy w przedszkolu jest plan ewaluacji wewnętrznej? 

  Według ankietowanych 100% (18 odpowiedzi) odpowiedziało, że tak. 

6. W jaki sposób realizuje Pani ewaluację wewnętrzną? 

  Każdy nauczyciel realizuje ewaluację wewnętrzną na poszczególnym etapie i zakresie: 

a) tworzę narzędzia badawcze (11 odpowiedzi) 

b) opracowuję plan ewaluacji wewnętrznej (10 odpowiedzi) 

c) przekazuję rodzicom ankietę (13 odpowiedzi) 

d) opracowuję dane statystyczne (8 odpowiedzi) 

e) wyciągam wnioski ze zgromadzonych danych (13 odpowiedzi) 

f) opracowuję raport z ewaluacji (9 odpowiedzi) 

7. Jakie modyfikacje wprowadzono w przedszkolu w wyniku uwzględniania wniosków 

z analiz badań wewnętrznych i zewnętrznych? 

 Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem  

 wniosków z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych. Działania prowadzone przez   

 przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane.     

 Nauczyciele wymienili następujące modyfikacje: 

a) zapewniono dziecku ze SPE wsparcie w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej   

 lub Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych  

 potrzeb i możliwości (14 odpowiedzi) 

b) zachęcano rodziców do korzystania z opieki specjalistów (psychologa, logopedy,    

 terapeuty Integracji Sensorycznej) (14 odpowiedzi) 

c) podtrzymywano współpracę z rodzicami (14 odpowiedzi) 

d) wzbogacono bazę dydaktyczną (remont przedszkola, nowe sale, zakup sprzętów i    

 pomocy dydaktycznych) (17 odpowiedzi) 
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8. W jaki sposób ocenia Pani efekty pracy z dzieckiem? 

       Z analizy ankiet wynika, że nauczyciele oceniają efekty pracy z dzieckiem poprzez: 

a) semestralne sprawozdania grupowe (16 odpowiedzi) 

b) badanie gotowości szkolnej (9 odpowiedzi) 

c) ocena efektywności po każdym semestrze (13 odpowiedzi) 

d) arkusze obserwacji dziecka (14 odpowiedzi) 

e) obserwacje (2 odpowiedzi) 

f) karty pracy (2 odpowiedzi) 

g) udział w konkursach i projektach (2 odpowiedzi) 

h) opinie o dziecku na potrzeby poradni opracowywane na prośbę rodzica (1 odpowiedź) 

i) Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Dziecka (1 odpowiedź) 

9. W jaki sposób kontaktowała się Pani z rodzicami? 

  Nauczyciele udzielili następujących odpowiedzi: 

a) za pomocą poczty elektronicznej (16 odpowiedzi) 

b) drogą telefoniczną (18 odpowiedzi) 

c) poprzez spotkania indywidualne (18 odpowiedzi) 

d) Facebook grupowy (2 odpowiedzi) 

e) codzienne kontakty (1 odpowiedź) 

f) wywiady do diagnozy (1 odpowiedź) 

Ad.2) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. 

W badaniu ankietowym wzięło udział 146 rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. 

Rodzice udzielili odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy zna Pani/Pan nazwę grupy przedszkolnej swojego dziecka? Jeśli tak proszę ją podać 

w podpunkcie inne 
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  Z analizy wynika, że Rodzice znają nazwę grupy przedszkolnej swojego dziecka. 

  a) Tak- 34 osoby (23 %) 

  b) Tak- z podaniem nazwy grupy 112 osób (77 %) 

 

2. Czy zna Pani/Pan nauczycieli w grupie swojego dziecka?  

       Jeżeli tak, proszę podać w podpunkcie inne 

Z analizy zebranych informacji uzyskanych z ankiet wynika, że rodzice znają nauczycieli w grupie 

swojego dziecka. 

a) Nie  - 3 osoby (2 %) 

b) Tak - 33 osoby (23 %) 

c) Tak - 25 osoby (17 %) z podaniem imienia i nazwiska jednego nauczyciela 

d) Tak - 85 osoby (58 %) z podaniem imienia i nazwiska nauczycieli grupy 

 

3. Czy zapoznała się Pani/Pan z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu (Statut 

Przedszkola, Plan Pracy Przedszkola, Program wychowania przedszkolnego, Procedura 

 bezpieczeństwa w czasie pandemii i inne) ? 

  Z badań ankietowanych wynika, że 95,2 % (139 odpowiedzi) rodziców zapoznało się z   

  dokumentami,  natomiast 4,8%  (7 odpowiedzi) rodziców nie zapoznało się z wyżej   

  wymienionymi dokumentami. 

4. W jaki sposób zapoznała się Pani/Pan z wyżej wymienionymi dokumentami? 

Z analizy ankiet wynika, że rodzice zapoznali się z wyżej wymienionymi dokumentami 

w następujący sposób: 

a. ze strony  internetowej przedszkola (132 odpowiedzi) 

b. na zebraniu grupowym  (13 odpowiedzi) 

c. na spotkaniu indywidualnym  (14 odpowiedzi) 

d. inne: 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi, 1 osoba nie zapoznała się z dokumentami, 2 

osoby nie znają całych dokumentów. 

1. Czy zauważa Pani/Pan zmiany w funkcjonowaniu placówki? Jeżeli tak, proszę wymienić 

w podpunkcie inne. 
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Na pytanie czy rodzice zauważyli zmiany w funkcjonowaniu placówki ankietowani odpowiedzieli 

w następujący sposób: 

a) tak (66 odpowiedzi) 

b) nie (65 odpowiedzi) 

c) inne:  zmiany związane z pandemią, słaby kontakt z Paniami wychowawczyniami, 

profesjonalna załoga, miła pomoc, funkcjonowanie sprawne i bez zarzutów, 

bezpieczeństwo, przestrzeganie reżimu sanitarnego, remont przedszkola, nowe 

pomoce dydaktyczne (15 odpowiedzi) 

 

2. Jakie zmiany wprowadzono w przedszkolu w wyniku uwzględniania wniosków z analiz badań 

wewnętrznych i zewnętrznych? 

Na pytanie jakie zmiany wprowadzono w przedszkolu w wyniku uwzględnienia wniosków i analiz 

badań wewnętrznych i zewnętrznych ankietowani odpowiedzieli w następujący sposób: 

a. zapewniono dziecku wsparcie w ramach Pomocy Psychologiczno- 

Pedagogicznej z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości (35 

odpowiedzi) 

b. rozszerzono nowoczesną bazę dydaktyczną (remont przedszkola, zakup 

sprzętów, pomocy dydaktycznych) (97 odpowiedzi) 

c. zachęcano Rodziców do indywidualnych kontaktów z wychowawcami oraz 

specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej) (11 odpowiedzi) 

d. zapewniono dziecku wsparcie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

Dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości (3 odpowiedzi) 

 

3. W jaki sposób jest Pani/Pan informowana/y o efektach pracy z dzieckiem ? 

 

Na pytanie w jaki sposób rodzice są informowanie o efektach pracy z dzieckiem ankietowani 

odpowiedzieli w następujący sposób: 

a) podczas spotkań indywidualnych (117 odpowiedzi) 

b) otrzymując diagnozę gotowości szkolnej (6 odpowiedzi) 

c) otrzymując ocenę efektywności (12 odpowiedzi) 

d) inne: przez maila, strona internetowa, messenger, brak informacji, telefonicznie (32 

odpowiedzi) 
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4. W jaki sposób kontaktuje się Pani/Pan z nauczycielami i specjalistami? 

Rodzice udzielili następujących odpowiedzi: 

a) za pomocą poczty elektronicznej (54 odpowiedzi) 

b) drogą telefoniczną (91 odpowiedzi) 

c) poprzez spotkania indywidualne (82 odpowiedzi) 

d) nie kontaktuję się (4 odpowiedzi) 

e) inne: Messenger (4 odpowiedzi) 

 

IV. WYNIKI I WNIOSKI 

WYNIKI  Z ANALIZY ANKIET 

 

WYMAGANIE 8: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy zewnętrznej 

i wewnętrznej. 

 

1. W przedszkolu analizuje się wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych poprzez ewaluację 

wewnętrzną, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, w planie pracy przedszkola oraz przez 

nadzór pedagogiczny. 

2. Nauczyciele w planowaniu pracy uwzględniają wnioski przyjęte do realizacji w wyniku 

prowadzonych badań wewnętrznych i zewnętrznych. 

3. Nauczyciele realizują ewaluację wewnętrzną poprzez tworzenie narzędzi badawczych, 

opracowanie planu ewaluacji, wyciąganiu wniosków ze zgromadzonych danych i opracowaniu 

raportu z ewaluacji. 

4. W przedszkolu wzbogacono bazę dydaktyczną, zapewniono dzieciom wsparcie w ramach 

Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, zachęcano rodziców do korzystania z opieki specjalistów, 

podtrzymywano współpracę z rodzicami. 

5. Nauczyciele oceniają efekty pracy z dzieckiem poprzez arkusze obserwacji dziecka, 

semestralne sprawozdania grupowe, ocenę efektywności po każdym semestrze, badanie gotowości 

szkolnej. 

6. Nauczyciele są w stałym kontakcie z rodzicami poprzez spotkania indywidualne, za pomocą 

drogi telefonicznej i poczty elektronicznej. 

7. Rodzice znają dokumenty obowiązujące w przedszkolu dzięki stronie internetowej przedszkola, 

poprzez spotkania grupowe i spotkania indywidualne. 

8. Rodzice zauważają zmiany w funkcjonowaniu placówki. 
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9. Rodzice są informowani o efektach pracy z dzieckiem podczas spotkań indywidualnych, 

diagnozy przedszkolnej i oceny efektywności. 

 

WNIOSKI: 

1. W dalszym ciągu analizować potrzeby środowiska przedszkolnego dostosowując proponowane 

działania diagnostyczne i terapeutyczne do indywidualnych potrzeb dzieci. 

2. Kontynuować współpracę z rodzicami, zachęcając ich do korzystania z opieki specjalistów 

pracujących w przedszkolu. 

3. Przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby rodziców i dzieci; kontynuować dni 

adaptacyjne( 15 minut za zgodą dyrektora) 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

 

Ankieta dla nauczycieli 

W naszym przedszkolu gromadzimy informacje dotyczące sposobu planowania przez pracy 

z uwzględnieniem wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Ankieta jest 

anonimowa. Prosimy o jej wypełnienie. W niektórych pytaniach można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi. 

 

1. W jaki sposób w przedszkolu analizuje się wyniki badań wewnętrznych? 

1..a.poprzez ewaluację wewnętrzną 

1..b. podczas posiedzenia rady pedagogicznej 

1..c.poprzez nadzór pedagogiczny 

1..d. poprzez analizę statystyczną 

 

2. W jaki sposób  w przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych? 

2..a.w Planie Pracy Przedszkola 

2..b. podczas posiedzenia rady pedagogicznej 

2..c.poprzez nadzór pedagogiczny 
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3. Jaka jest częstotliwość prowadzonych badań wewnętrznych, określania ich wyników 

i wniosków? 

3..a.raz w roku 

3..b. dwa razy w roku 

3..c.nie wiem 

 

4. Czy w planowaniu pracy uwzględnia Pani wnioski przyjęte do realizacji w wyniku prowadzo-

nych badań wewnętrznych i zewnętrznych? 

4..a.tak 

4..b. nie 

4..c.nie wiem 

 

5. Czy w przedszkolu jest plan ewaluacji wewnętrznej? 

5..a.tak 

5..b. nie 

5..c.nie wiem 

 

6. W jaki sposób realizuje Pani ewaluację wewnętrzną ? 

6..a.tworzę narzędzia badawcze 

6..b. opracowuję plan ewaluacji wewnętrznej 

6..c.przekazuję rodzicom ankietę 

6..d. opracowuję dane statystyczne 

6..e.wyciągam wnioski ze zgromadzonych danych 

6..f. opracowuję raport z ewaluacji 

 

7. Jakie modyfikacje wprowadzono w przedszkolu w wyniku uwzględniania wniosków z analiz 

badań wewnętrznych i zewnętrznych? 

7..a.zapewniono dziecku ze SPE wsparcie w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej lub 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i 

możliwości 

7..b. zachęcano rodziców do korzystania z opieki specjalistów (psychologa, logopedy, terapeuty 

Integracji Sensorycznej) 

7..c.podtrzymywano współpracę z rodzicami 
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7..d. wzbogacono bazę dydaktyczną (remont przedszkola, nowe sale, zakup sprzętów i pomocy 

dydaktycznych) 

8.  W jaki sposób ocenia Pani efekty pracy z dzieckiem ? 

8..a.semestralne sprawozdania grupowe 

8..b. badanie gotowości szkolnej 

8..c.ocena efektywności po każdym semestrze 

8..d. arkusze obserwacji dziecka 

8..e.in-

ne………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………... 

9. W jaki sposób kontaktowała się Pani z rodzicami? 

9..a.za pomocą poczty elektronicznej 

9..b. drogą telefoniczną 

9..c.poprzez spotkania indywidualne 

9..d. inne………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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Ankieta dla Rodziców 

W naszym przedszkolu gromadzimy informacje dotyczące sposobu planowania pracy 

z uwzględnieniem  badań zewnętrznych i wewnętrznych. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o jej 

wypełnienie. W niektórych pytaniach można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

1. Czy zna Pani/Pan nazwę grupy przedszkolnej swojego dziecka? Jeśli tak, proszę ją podać 

w podpunkcie inne. 

1..a.tak 

1..b. nie 

1..c.inne......................................................................................… 

 

2. Czy zna Pani/Pan nauczycieli w grupie swojego dziecka? Jeżeli tak, proszę podać w podpunk-

cie inne. 

2..a.      tak 

2..b. nie 

2..c.inne......................................................................................… 

 

3. Czy zapoznała się Pani/Pan z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu (Statut Przedszkola, 

Plan Pracy Przedszkola, Program wychowania przedszkolnego, Procedura bezpieczeństwa w czasie 

pandemii i inne) ? 

3..a.tak 

3..b. nie 

 

4. W jaki sposób zapoznała się Pani/Pan z wyżej wymienionymi dokumentami? 

4..a.na stronie internetowej przedszkola 

4..b. na zebraniu grupowym 

4..c.na spotkaniu indywidualnym 

4..d. inne.........................................................................................… 

 

5. Czy zauważa Pani/Pan zmiany w funkcjonowaniu placówki? Jeżeli tak, proszę wymienić 

w podpunkcie inne. 

5..a.tak 
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5..b. nie 

5..c.inne…………………...……………………………………… 

 

6. Jakie zmiany wprowadzono w przedszkolu w wyniku uwzględniania wniosków z analiz badań 

wewnętrznych i zewnętrznych? 

6..a.zapewniono dziecku wsparcie w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z uwzględ-

nieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości 

6..b. rozszerzono nowoczesną bazę dydaktyczną (remont przedszkola, zakup sprzętów, pomocy 

dydaktycznych) 

6..c.zachęcano Rodziców do indywidualnych kontaktów z wychowawcami oraz specjalistami (psy-

cholog, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej) 

6..d. zapewniono dziecku wsparcie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z 

uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości 

 

7.  W jaki sposób jest Pani/Pan informowana/y o efektach  pracy z dzieckiem ? 

7..a.podczas spotkań indywidualnych 

7..b. otrzymując diagnozę gotowości szkolnej 

7..c.otrzymując ocenę efektywności 

7..d. inne…………………………………………………………………………………… 

8. W jaki sposób kontaktuje się Pani/Pan z nauczycielami i specjalistami? 

8..a.za pomocą poczty elektronicznej 

8..b. drogą telefoniczną 

8..c.poprzez spotkania indywidualne 

8..d. nie kontaktuję się 

8..e.inne……………………………………………………………………………………… 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


